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Świąt białych, pachnących choinką, skrzypiących śniegiem pod butami,
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, pełnych niespodziewanych prezentów. Świąt dających radość i odpoczynek, oraz nadzieję na Nowy Rok,
żeby był jeszcze lepszy niż ten, co właśnie mija
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„Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Koźminku”

Dzień Niepodległości

W dniu 25 października 2006 roku, w Koźminku odbyła się
uroczystość związana z zakończeniem I etapu rewaloryzacji
zabytkowego parku.
Sięgając do historii trzeba nadmienić, że dwór w Koźminku
wraz z otaczającym go parkiem został wpisany do rejestru
zabytków 12 czerwca 1954 roku. Park i dwór pochodzą z 2
połowy XVIII w.
Mając na uwadze wartość artystyczną, kulturalną i historyczną kompleksu dworsko-parkowego, opracowano dokumentację dla inwestycji pn.: „Rewaloryzacja Parku Zabytkowego w Koźminku”. Projekt opracowali: Tadeusz Wiekiera,
Zdzisław Walczak i Marcin Włodarczyk.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości powyżej 60 000 euro dla inwestycji pn.: „Rewaloryzacja Parku Zabytkowego w Koźminku” wybrano ofertę, którą
złożyła firma: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
Spółka z o.o. ul. Komunalna 8, 62-700 Turek (cena brutto
oferty 709.069,10 zł).
W ramach I etapu rewaloryzacji parku zabytkowego wykonano m.in.: alejki żwirowe, owalny podjazd przed front dworu z
kamienia polnego, główną bramę wjazdową, ogrodzenie typu
lekkiego całego parku oraz rozbudowano oświetlenie.
W kolejnych etapach planuje się zrekultywować stawy oraz uzupełnić drzewostan.
Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego: Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i
modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów
wiejskich 2004-2006”, Priorytet: „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”, Działanie: „Odnowa wsi oraz zachowanie
i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Dofinansowanie projektu
ze środków Unii Europejskiej wyniesie 450.000,00 zł.
Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Wicemarszałek
Województwa Wielkopolskiego Józef Racki, Starosta Kaliski
Leszek Aleksandrzak, Przedstawiciel Departamentu Rozwoju
Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego pan Jan Wujczak,
Przedstawiciel Delegatury w Kaliszu Wojewódzkiego Urzędu
Ochrony Zabytków w Poznaniu pan Zdzisław Walczak, Radni
Gminy i Sołtysi, Ksiądz Proboszcz z Koźminka Zenon Dereszowski, Przedstawiciele Firmy P. R. I. z Turku pan Prezes
Witold Rosiak, Dyrektor Ds. Technicznych pani Ewa Kamińska, autorzy projektu panowie: Tadeusz Wiekiera, Zdzisław
Walczak i Marcin Włodarczyk, Inspektorzy Nadzoru panowie:
Piotr Kinastowski i Janusz Zakrzewski.
Symbolicznego przecięcia wstęgi przy bramie parkowej
dokonali wspólnie: gospodarz uroczystości Wójt Gminy Koźminek, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Józef
Racki, Starosta Kaliski, Ksiądz Proboszcz Zenon Dereszowski oraz Sołtys Koźminka. Goście zwiedzili wspólnie kompleks
parkowo – pałacowy.
Autor: D. Marszał

11 listopada 2006 roku obchodziliśmy 88 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W minionym ustroju, było to
święto zakazane przez władze, jedynie Kościół doceniał ten
wielki dzień w należyty sposób, celebrując uroczyste msze za
ojczyznę. Po 1989 roku Dzień Niepodległości odzyskał swą
rangę i jest świętem państwowym.
W bieżącym roku, po raz kolejny, obchodzono Dzień Niepodległości w Koźminku. Ceremonia rozpoczęła się w kościele
parafialnym mszą świętą, w której uczestniczyły władze gminy,
poczty sztandarowe jednostek straży pożarnej, szkół oraz orkiestra dęta. Po nabożeństwie głos zabrał wójt gminy Andrzej
Miklas. W swoim wystąpieniu mówił m.in. o roli Józefa Piłsudskiego w odzyskaniu niepodległości przez Polskę. Wójt przytoczył też słowa niemieckiego filozofa Johanna Fichte: „Być
wolnym… to nic, ale odzyskać wolność – to niebo”. W dalszej
części uroczystości, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nowym
Nakwasinie zaprezentowały montaż słowno-muzyczny. Dzieci
przygotowali: Karolina Duleba i Mirosław Bruź, który również
prowadził całą uroczystość. Następnie zebrani wysłuchali koncertu utworów patriotycznych w wykonaniu gminnej orkiestry
dętej pod batutą Henryka Siudy.
Po części artystycznej uformował się korowód, w którym
szli: wójt gminy, radni, proboszcz, poczty sztandarowe, delegacje z wieńcami, orkiestra dęta oraz pozostali uczestnicy uroczystości. Wszyscy udali się pod pomnik, gdzie w obecności
pełniących wartę harcerzy, oddano hołd poległym za wolność
ojczyzny.
Na zakończenie wójt gminy podziękował orkiestrze dętej,
dzieciom i młodzieży, pocztom sztandarowym, delegacjom z
wieńcami oraz wszystkim przybyłym na uroczystość.
Autor: N. Sobczak

Uroczyste przecięcie wstęgi w bramie wjazdowej do parku.
Fot. M. Kaczmarek
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Dzień Niepodległości w Koźminku. Fot. Urząd Gminy Koźminek

Rola hymnu w życiu Narodu Polskiego
26 Października bieżącego roku w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Koźminku miała miejsce niecodzienna uroczystość, poświęcona historii hymnu Polskiego. Jej celem było
przybliżenie młodzieży gimnazjalnej bogatej historii polskich
pieśni hymnicznych. Widzowie mieli rzadką okazję wysłuchania wszystkie pieśni które na przestrzeni wieków odgrywały
rolę hymnu polskiego, były to min Pieśń Gaude Mater Polonia,
Bogurodzica, Marsz Polonii, Boże coś Polskę.
Autorzy przedstawienia (P. R. Buchnajzer i P. J. Ambroziak)
zadbali nie tylko o interesującą oprawę muzyczną ale również
o przekazanie wielu zajmujących a niekiedy zaskakujących
informacji na temat pochodzenia i znaczenia polskich pieśni
hymnicznych.
Celem tego przedsięwzięcia było ukazanie roli jaką pełni
hymn w dziejach i historii narodu, niewątpliwie akademia ta
miała również aspekt patriotyczny, muzyka będąca uniwersal-
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nym środkiem przekazu w połączeniu z tekstem o charakterze
patriotyczno-religijnym najcelniej trafia do serc ludzkich. Nasze
słowiańskie pochodzenie, sarmacka dusza i trudna naznaczona krwią i cierpieniem historia czyni z nas naród szczególny,
naród dumny, bohaterski i bogobojny.
Już niebawem wiadomości z zakresu wiedzy o hymnie zostaną wykorzystane w sposób praktyczny przez uczniów gimnazjum którzy od września bieżącego roku rozpoczęli przygotowania do skomponowania hymnu szkoły wraz ze sztandarem
będzie on symbolem jednoczącym całą społeczność szkolną
powodem do dumy oraz nieodłącznym elementem wszelkich
uroczystości szkolnych.
Autor: J. Ambroziak

szenie do rewizyty dla młodzieży z Bogdanowa.
Obecnie zarząd klubu ZMW w Bogdanowie stanowią: Piotr
Goral Prezes, Ewa Tomczak Zastępca Prezesa, Karolina Fibingier Sekretarz, Roman Śledź Skarbnik oraz członkowie zarządu: Mariusz Chowański, Kamila Humelt, Michał Fibingier.
Klubem opiekuje się pan Dariusz Zgarda z Bogdanowa.

Niemiecka młodzież w Bogdanowie. Fot. E. Galuba „Super Fakty Kaliskie”

I miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Powiatu w Tenisie Stołowym dla Szkoły Podstawowej w Moskurni

Akademia o hymnie. Fot. Archiwum

Wizyta delegacji z Niemiec
W dniach 26 – 29 października 2006 roku na terenie gminy Koźminek, przebywała dwunastoosobowa grupa młodzieży z
Berlińsko – Brandenburskiej Organizacji Młodzieżowej (BBL).
Delegacja przybyła na zaproszenie zarządu klubu ZMW z
Bogdanowa. W tym roku przypadło 10 – lecie współpracy obu
organizacji młodzieżowych. W ramach wymiany młodzieży wielu
młodych mieszkańców naszej gminy wyjechało do Niemiec, a
wielu młodych Niemców odwiedziło Polskę.
Tematem obecnego spotkania, była wymiana doświadczeń z
dziedziny sportu i kultury fizycznej między obu klubami.
W dniu 27 października goście z Niemiec odwiedzili Urząd
Gminy Koźminek, spotkali się z Wójtem Gminy oraz Przewodniczącym Rady Gminy. Następnie wzięli udział w prezentacji
przedstawiającej wpływ sportu na życie młodego człowieka. Wykład poprowadziła w języku niemieckim pani Iwona Michniewicz
- Prezes Stowarzyszenia „ACTIVITA” z Koźminka.
Po prezentacji goście udali się na zwiedzanie gminy, obejrzeli min. park koźminecki, nową halę sportową, szkoły, Warsztat
Terapii Zajęciowej, okolice zbiornika Murowaniec oraz stadion
sportowy w Koźminku.
W sobotę młodzi mieszkańcy Brandenburgii pojechali na wycieczkę do Kalisza, gdzie spotkali się z Wicestarostą Kaliskim
Sławomirem Czapskim. Zwiedzanie centrum Kalisza zakończyło
się wspólnym obiadem w restauracji NOT, gdzie 10 lat temu została podpisana umowa o polsko – niemieckiej współpracy klubów.
Po południu młodzież polska i niemiecka spotkała się w Bogdanowie, gdzie podsumowano kilkuletnią współpracę. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście min.: Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Józef Racki, Zastępca Wójta Gminy
Koźminek Wojciech Szmajdziński, Przewodniczący Rady Gminy
Józef Bryła, Krzysztof Nosal Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej
oraz Prezes Zarządu Wielkopolskiego ZMW Maciej Kostka.
Impreza zakończyła się zabawą taneczna na której wspólnie
bawiła się młodzież polska i niemiecka.
W niedzielę goście z Niemiec odjechali zostawiając zapro-
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W dniu 28.11.2006 w Brzezinach odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym Szkół Podstawowych.
Zawody rozegrane zostały w ramach Wielkopolskich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej (edycja 2006-2007) organizowanych corocznie przez Szkolny Związek Sportowy.
W mistrzostwach powiatu mają prawo udziału jedynie mistrzowie gmin. W kategorii dziewcząt Gminę Koźminek reprezentowała Szkoła Podstawowa w Moskurni w składzie Justyna
Domagała (94’) i Justyna Kędzia (95’).
W eliminacjach grupowych drużynie z Moskurni udało się
pokonać Szkołę Podstawową z Chełmc II (3:0) oraz Szkołę
Podstawową z Dzierzbina (3:1).
W fazie finałowej nasze dziewczęta zwyciężyły reprezentantki szkól z Morawinie (3:0) oraz z Jankowa (3:0).
Umiejętności gry rotacyjnej pozwoliły Justynie Kędzi i Justynie Domagale na łatwe zwycięstwa, o czym świadczą wyniki
poszczególnych meczów. W całym turnieju drużyna z Moskurni
straciła zaledwie 1 punkt, a w fazie finałowej tylko 3 sety. Zdobycie tytułu mistrza powiatu, dziewczęta ze Szkoły Podstawowej
w Moskurni zawdzięczają nie tylko talentowi, ale przede wszystkim wielogodzinnym i wytrwałym treningom podczas zajęć UKS
„Maraton” działającego przy szkole. Ta ciężka praca zaowocowała zwycięstwem, który na pewno należało się dziewczętom
za trud i czas włożony w jego osiągnięcie. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w kolejnej fazie rozgrywek, ponieważ
po zwycięstwie w Brzezinach dziewczęta reprezentować będą
Gminę Koźminek i Powiat Kaliski w mistrzostwach rejonu.
Autor: P. Olejnik

Znakomite tenisistki ze Szkoły Podstawowej w Moskurnii. Fot. Archiwum
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Obchody Święta Niepodległości w Nowym Nakwasinie
9 listopada 2006 roku uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie spotkali się na apelu przygotowanym przez panią Karolinę Dulebę z okazji 88 rocznicy
odzyskania niepodległości przez Polskę. Odśpiewano hymn
państwowy, oddając szacunek symbolom narodowym, wszystkim Polakom, którzy odeszli i tym, którzy żyją obecnie.
Następnie trzej uczniowie ubrani na czarno pojawili się na
scenie jako zaborcy. Biało – czerwona flaga symbolizowała
Polskę. Zaborcy podchodzili do flagi, oglądali ją, krążyli wokół
niej. Wzięli do ręki, zastanawiali się, każdy próbował ciągnąć
w swoją stronę, szarpać flagę, aż wreszcie rozerwali. Każdy
wziął swoją część. Rozerwanie flagi symbolizowało rozbiory.
W dalszej części przedstawienia głos zabrali narratorzy,
dzieci w skupieniu i powadze deklamowały wiersze. Całości
dopełniały pieśni patriotyczne śpiewane przy akompaniamencie pana Mirosława Bruzia. Na środek wyszli uczniowie
trzymający w rękach tabliczki z datami Powstania Kościuszkowskiego, Powstania Listopadowego i Powstania Styczniowego. Ponownie pojawili się trzej uczniowie ubrani na czarno.
Historia prowadziła zaborców. Podeszli do uczniów z datami, naradzali się i po chwili przedarli kartki z datami. Dzieci
symbolizujące powstania usiadły, chowając twarz w dłoniach.
Na ratunek przyszedł narrator, powiadamiając zebranych, że
wreszcie nadszedł czas pierwszej wojny światowej. Skłócone
państwa zaborcze walczyły ze sobą. W sercach Polaków zapłonęła nadzieja, że nadchodzi wyzwolenie. 11 listopada 1918
roku Niemcy podpisały kapitulację, zakończyła się I wojna
światowa – Polska stała się wolna. Recytacją wiersza oraz
podniesieniem flagi zakończono obchodzoną uroczystość.
Tę samą akademię uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie zaprezentowali 11 listopada 2006 roku po
odprawionej mszy świętej w intencji ojczyzny w kościele parafialnym w Koźminku.
Autor: K. Duleba

Apel z okazji Święta Niepodległości w Szkole Podstawowej w Nakwasinie Nowym. Fot. Archiwum

Podziękowanie dla uczciwego człowieka
Podobno w dzisiejszych czasach trudno o uczciwych ludzi,
a jednak tacy są. Należy do nich Tadeusz Marszał pracownik
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku
(a także członek ochotniczej straży pożarnej), który znalazł
pieniądze w kwocie 270 zł. Zgubiła je pani Maria Buchnajzer z
klubu „Tu i Teraz” w Koźminku.
Pan Tadeusz człowiek skromny (żaden z pracowników i kolegów z pracy nic nie wiedział o jego czynie) i rycerski odnalazł
panią Marię i zwrócił jej w całości całą odnalezioną kwotę.
Kobieta gdy odzyskała pieniądze popłakała się ze szczęścia,
wzruszenie odebrało jej głos. Jednak po chwili podziękowała
swemu dobroczyńcy za uczciwość i szlachetność.
Jednocześnie za naszym pośrednictwem pani Buchnajzero4

wa dziękuje z całego serca za wspaniały czyn, godny naśladowania i zaprezentowania innym mieszkańcom naszej gminy.
Do podziękowań przyłącza się Wójt Gminy, Zarząd Klubu
„Tu i Teraz” oraz wszyscy jego członkowie.

Zasiewajcie więc miłość Ojczyzny i ducha poświęcenia się, a
bądźcie pewni, iż wyrośnie Rzeczpospolita wielka i piękna.
11 listopada roku 1918 to data szczególna w historii naszego narodu. To czas w którym wypełniło się proroctwo naszego
wieszcza „O wojnę powszechną prosimy cię Panie...” Wojna
trzech zaborców a w konsekwencji ich klęska oznaczała nowe
życie dla Polski. Tak trudno jest uwierzyć w sprawiedliwości
dziejową, lecz jak inaczej można nazwać to co wydarzył się
przed osiemdziesięciu ośmiu laty. Trzy wielkie dynastie europejskie Romanowów, Hohenzollernów i Habsburgów które w
XVIII wieku dokonały „zabójstwa naszego państwa,” upadły
- ich państwami wstrząsnęły kryzysy wewnętrzne i zewnętrzne
które doprowadziły do rozpady tych imperiów. Europę spowił
kurz bitewny gdzie w ogniu dział narodziły się suwerenne państwa europy środkowej. Jednym z tych państw była właśnie
Polska która po 123 latach nieobecności „powstała z grobu” i
powróciła na mapę europy.
Właśnie to wydarzenie było tematem przedstawienia muzyczno-słownego które zostało przygotowane przez uczniów
klasy III C, Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Koźminku.
Mówić o rzeczach tak ważnych, poruszających, mówić o
śmierci, udręce, wreszcie o dniach triumfu nie jest sprawą łatwą. W czasie ponad godzinnej uroczystości przedstawione
zostały najistotniejsze wydarzenia z dziejów naszego państwa,
począwszy od jego narodzin poprzez rozkwit tragiczny upadek aż po odrodzenie. Intencją autorów było poruszenie serc
odbiorców, odwołanie się do ich emocji. Aby osiągnąć zamierzony efekt wykorzystano elementy inscenizacji teatralnej, grę
muzyki i światła, oraz śpiew chóru któremu akompaniował ks.
M. Jurga.
Wartka akcja sceniczna oraz ekspresyjna muzyka uczyniły
z tego przedstawienia, widowisko które dostarczyło widzom
wielu pozytywnych doznań. Nie od dziś wiadomo że oddziałując na emocję, odwołując się do uczuć człowieka uczymy go w
sposób najbardziej efektywny i trwały. Sucha wiedza książkowa nie pielęgnowana z czasem zanika, to co oddziałuje na nas
poprzez wszystkie dostępne nam zmysły, co uderza w nasze
emocje, co zaskakuje i zmusza do chwili refleksji pozostaje w
nas na zawsze.
Aby więc ziarno umiłowania ojczyzny które kiełkuje w sercach naszej młodzieży mogło prawidłowo wzrastać niezbędne
jest dostarczenie mu prawidłowych wzorców postaw, takie uroczystości niewątpliwie temu służą. Pamiętajmy że człowiek nie
rodzi się zły nie wie jedynie co to dobro poprzez racjonalne
wychowanie pozwólmy naszym dzieciom być dobrymi – one
tego pragną. Bycie dobrym to sens życia ludzkiego.
Autor: J. Ambroziak

„Hexy”
Grupa taneczna „Hexy” działająca przy Domu Kultury w
Koźminku przechodzi metamorfozę. Najstarsze dziewczęta z
zespołu powoli odchodzą, co się wiąże z zastąpieniem ich
przez nowy skład. Od września tego roku zespół liczy 26
dziewcząt, w tym większość uczennic z Gimnazjum w Koźminku.
Ważniejsze osiągnięcia tegoroczne grupy tanecznej:
- towarzyszenie orkiestrze dętej z Koźminka w festynach
gminnych i przeglądach orkiestr (Kępno, Brzeziny),
- udział w Przeglądzie Formacji Tanecznych w Kaliszu (Patrycja Maślak, Kinga Olejnik i Alicja Sobczyńska otrzymały
wyróżnienie za układ trio „Wild dance”),
- udział w VIII Otwartych Mistrzostwach Polski Zespołów
Mażoretkowych w Ozimku
INFORMATOR KOŹMINECKI
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(II miejsce w kategorii seniorek – „mini formacje pom
pom” wywalczyły: Magdalena Bocheńska, Monika Jangas, Kamila Lemiech, Patrycja Maślak, Kinga Olejnik, Alicja Sobczyńska, III miejsce w kategorii seniorek – „trio pom pom”: Alicja
Sobczyńska, Kinga Olejnik, Patrycja Maślak, III miejsce w
kategorii juniorek - „mini formacje pom pom”: Malwina Drewniak, Natalia Frankowska, Anna Skotowska, Karina Sobczak,
Martyna Stasiak, Weronika Wawrzyniak). Pragnę dodać, iż
Kamila Lemiech i Patrycja Maślak znalazły się w ścisłym finale
wyboru Miss Mażoretek zdobywając II i IV pozycję (spośród
wyróżnionych 24 seniorek),
- III miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Aerobiku Grupowym (Kalisz).
Autor: W. Pietrzykowska

roku 2001. Od tegoż roku orkiestra znów wróciła pod skrzydła
OSP.
Kapelmistrzami orkiestry byli organiści, a najdłużej orkiestrę
prowadził Kazimierz Kubisiak od roku 1967 do 2001, w latach
2001 - 2002 orkiestrą dyrygował Józef Czerniak, następnie
do końca 2003 roku zespół prowadził Mariusz Trzciński, od
początku 2004 roku orkiestra działa pod opieką domu kultury,
a dyrygentem jest Henryk Siuda. Muzykom towarzyszy zespół
taneczny „Hexy”, kierowany przez Wandę Pietrzykowską. Orkiestra bierze udział w uroczystościach gminnych i kościelnych
na terenie gminy i powiatu.
W październiku br. orkiestra otrzymała nowe mundury, w
których wystąpiła po raz pierwszy podczas Święta Niepodległości.
Autor: N. Sobczak

Hexy podczas występów w Kępnie. Fot. Archiwum
Koźminecka orkiestra dęta w nowych strojach. Fot. Archiwum

Wyróżnienia dla mieszkańców gminy Koźminek
W dniu 5 listopada 2006 roku, podczas Powiatowej Inauguracji Roku Kulturalnego w Liskowie Odznakę Honorową „Za
zasługi dla województwa wielkopolskiego” otrzymała: Marianna Chenczke dyrektor Szkoły Podstawowej w Koźminku. Natomiast odznakę „Za zasługi dla rozwoju Powiatu Kaliskiego”
otrzymała Józefa Jamroziak Przewodnicząca Gminnej Rady
Kół Gospodyń Wiejskich w Koźminku. Gratulujemy wyróżnionym.

„Święto Drzewa” w Szkole Podstawowej w Koźminku
Hexy i koźminecka orkiestra dęta w Kępnie. Fot. Archiwum

„Koźminianki”
Zespół ludowy „Koźminianki” istnieje od 2004 roku. W skład
zespołu wchodzi 15 śpiewających pań i panów oraz 5 panów grających. Instrumentaliści grają na akordeonach, trąbce,
skrzypcach i bębnie. Kierownikiem i opiekunem artystycznym
„Koźminianek” jest Mirosław Bruź, nauczyciel muzyki. W 2006
roku zespół zaprezentował się podczas dożynek gminnych
oraz na Turnieju Sportowo-Rekreacyjnym Gmin Powiatu Kaliskiego w Żelazkowie. W bieżącym roku zespół „Koźminianki
otrzymał także nowe stroje, które można było obejrzeć podczas obu wymienionych imprez.
Autor: N. Sobczak

Gminna Orkiestra Dęta
Orkiestra dęta w Koźminku istnieje od czasów przedwojennych. Została założona przez miejscową straż ogniową,
potem przeszła pod opiekę kościoła i pozostała pod nią aż do
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W październiku 2006 roku uczniowie Szkoły Podstawowej
w Koźminku po raz pierwszy włączyli się do ogólnopolskiej i
międzynarodowej akcji „Święto Drzewa”. Nasz udział w tym
przedsięwzięciu nie jest przypadkiem. Podejmowaliśmy i podejmujemy wiele działań proekologicznych. Już we wrześniu
w czasie akcji „Sprzątanie świata” ogłoszony został całoroczny konkurs na zbiórkę makulatury. Z uwagi na ścisły związek
papier – drzewo w październiku skorzystaliśmy z propozycji
Stowarzyszenia Ekologicznego „Klub Gaja” i włączyliśmy się
do akcji „Święto Drzewa”.
Najpierw zwróciliśmy się z oficjalnym pismem – prośbą
współpracy do Nadleśnictwa Kalisz. Długo nie musieliśmy czekać na pozytywną odpowiedź. Pan Andrzej Jangas leśniczy,
któremu podlegają lasy leżące na terenie naszej gminy 8 października 2006 r. dostarczył do szkoły dziesięć sadzonek drzew.
Były wśród nich między innymi: jarzębiny, klony, wiązy.
We wtorek 10 października 2006 roku o godzinie 14.00
pani Małgorzata Nawrocka spotkała się z uczniami - członkami
kółka ekologicznego „Ekoludki” z klas I-III. Najpierw przedstawiła dzieciom idee akcji i omówiła 20 powodów dla których
warto sadzić drzewa. Następnie dzieci wraz z nauczycielką i
5
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woźnym szkoły udały się do pobliskiego lasu, gdzie zasadziły
drzewko pokoju i pozostałe drzewka. Dzieci z dużym zapałem
i zaangażowaniem wybierały miejsca dla sadzonek, kopały
dołki i sadziły drzewka. Po powrocie do szkoły „Ekoludki” w
pracowni internetowej obejrzały materiały zamieszczone na
stronie „Klubu Gaja”, zapoznały się z jego działalnością.
W dniu 17 października 2006 roku w czasie kolejnych zajęć
uczniowie wraz z opiekunem udali się do parku w Koźminku.
Tam mierzyli obwody starych drzew sprawdzając czy mogą
one zostać pomnikami przyrody.
Składamy podziękowania dla nadleśnictwa i leśniczego za
wspaniałą współpracę.
Autor: M. Nawrocka

której spotkały zawadiackiego pirata i jego pomocnika. Strzegli
oni skarbów ukrytych w wielkiej skrzyni. Dzieci postanowiły
je zdobyć, bowiem okazało się, że te skarby są niezwykle
przydatne w długiej szkolnej wędrówce. Wykazując się wiadomościami i umiejętnościami, śpiewając zapomnianą już nieco
piosenkę „Mały człowiek”, zdobyli skarby: mądrości, szkolnej
przyjaźni, kulturalnego zachowania, talentu i pracowitości.
Ponadto w skrzyni znajdowały się listy do rodziców (dzieci
wręczyły je rodzicom). Treść listu odczytała pierwszoklasistka
Bożenka.
Mając w posiadaniu zdobyte skarby, uczniowie opuścili wyspę i złożyli uroczyste ślubowanie. Ślubowali również rodzice
uczniów klasy I, składając obietnicę dbania o rozwój własnych
dzieci i zapewnienie im prawidłowych warunków do nauki.
Po pasowaniu i otrzymaniu dyplomu pierwszoklasisty i legitymacji szkolnej, pełnoprawni uczniowie zasadzili drzewko,
które będzie wraz z nimi wzrastać, podczas pobytu w naszej
szkole. Degustacja smakołyków przygotowanych przez rodziców i wspólna zabawa z wychowawczynią panią Katarzyną
Szydłowską zakończyła ten tak ważny dzień w życiu małego
dziecka - ucznia.
Autor: K.Szydłowska

Sadzenie drzewek w lasku koźmineckim. Fot. Archiwum

Bohaterowie pasowania na ucznia z Nowego Nakwasina. Fot. Archiwum

Młodzi leśnicy. Fot. Archiwum

Uczniowie klasy I ze Szkoły Podstawowej z Nowego Nakwasina
„wyruszyli w rejs po wiedzę”
10 listopada 2006 roku najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Nowym Nakwasinie „Wyruszyli w rejs po wiedzę”.
Pod takim symbolicznym hasłem w obecności zaproszonych gości: Wójta Gminy Koźminek, księdza kanonika Zenona
Dereszewskiego, Wizytatora KO w Poznaniu, Oddział Zamiejscowy w Kaliszu pani Elżbiety Czarcińskiej, rodziców uczniów
kasy I, nauczycieli, przedstawicieli Rady Rodziców odbyło się
uroczyste ślubowanie i pasowanie.
Dzieci, płynąc w daleki rejs po wiedzę pod przewodnictwem
Kapitana Marcina, przy dźwiękach marynarskiej szanty (akompaniament pan Mirosław Bruź), zacumowały na wyspie, na
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Rejs po wiedzę w szkole w Nowym Nakwasinie. Fot. Archiwum

Szkoła Podstawowa w Koźminku finalistą Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”
Szkoła Podstawowa w Koźminku podejmowała i podejmuje
wiele działań w zakresie edukacji ekologicznej swoich uczniów i
promowania ekologii w środowisku. W maju tego roku, drużyna
naszej placówki zajęła pierwsze miejsce, w VIII Ogólnopolskim
Rajdzie Przyrodniczo-Ekologicznym w Przespolewie. W ubiegłym
roku szkolnym uczniowie pod kierunkiem p. M. Nawrockiej i K.
Załeckiej uczestniczyli w projekcie edukacyjnym „Kaliska Przygoda
z Odpadami” i sporządzili raport z podejmowanych działań proekologicznych. Efektem potwierdzającym skuteczność i celowość ich
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pracy było otrzymanie certyfikatu stwierdzającego że: „w Szkole
Podstawowej w Koźminku uczą myśleć i żyć eko-logicznie!”.
W bieżącym roku szkolnym w czasie zajęć szkolnych kół ekologicznych w klasach I-III i IV-VI jest i będzie realizowany projekt
„Czas na papier”. Opis działań w ramach tegoż projektu został
zgłoszony do biura Narodowego Konkursu Ekologicznego pod patronatem Prezydenta Lecha Kaczyńskiego „Przyjaźni Środowisku”,
w kategorii „Promotor Ekologii”. W dniu 7 listopada kapituła 2006r.
konkursu zdecydowała o zakwalifikowaniu naszego wniosku do
finału. Znalazły się w nim oprócz nas tylko dwie szkoły podstawowe z terenu kraju. 14 listopada 2006r. pani wicedyrektor Katarzyna
Załecka i autorka projektu pani Małgorzata Nawrocka uczestniczyły w Gali Nominowanych w Senacie RP, gdzie z rąk Ministra
Środowiska prof. Jana Szyszko otrzymały certyfikat.
W ramach projektu młodsza grupa uczniów min. posadziła
młode drzewka w lasku za boiskiem, szukała pomników przyrody
najbliższym otoczeniu. Uczniowie w najbliższym czasie poznają
historię papieru i papiernictwa, będą wytwarzać papier czerpany
z makulatury. Przez cały rok trwać będzie zbiórka tego surowca
wtórnego. Młodzież i dzieci uczestniczyć będą w konkursach plastycznych i literackich związanych tematycznie z tym przedsięwzięciem.
Autor: M. Nawrocka

Pasowanie i ślubowanie uczniów klasy pierwszej w Moskurni
26 października 2006 roku uczniowie klasy I mieli swoje
wielkie święto – Ślubowanie i pasowanie na uczniów. Podczas tej uroczystości uczniowie przedstawili część artystyczną
(przygotowaną przez wychowawczynię panią Agnieszkę Olek)
- recytowali wiersze, śpiewali piosenki, tańczyli, wykazali się
wiedzą o Polsce, pokazali, że są gotowi zostać uczniami.
Całą uroczystość prowadziła przewodnicząca szkoły Natalia
Kwaśna oraz uczennice klasy szóstej przebrane za szkolne
duszki. Dyrektor szkoły pani Magdalena Skowron oceniła ich
odpowiedzi bardzo wysoko. Po pomyślnie zdanym egzaminie
nastąpiła najpiękniejsza chwila uroczystości - ślubowanie klasy pierwszej i pasowanie na ucznia. Pani dyrektor odczytała
tekst ślubowania, a następnie każde dziecko zostało pasowane na ucznia symbolicznym ołówkiem i otrzymało z rąk wychowawczyni pamiątkowy dyplom.
Nowi uczniowie, zostali także obdarowani prezentami przez
swoich starszych kolegów i koleżanki. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: władze gminne i oświatowe, grono
pedagogiczne oraz rodzice uczniów klasy pierwszej. Na pewno ten dzień zostanie na długo w pamięci pierwszoklasistów.
Autor: A. Olek

Pasowanie ucznia Moskurnia. Fot. Archiwum

Turniej Siatkówki
Warszawa Narodowy Konkurs Ekologiczny Senat RP. Fot. Archiwum

Kolejny złoty medal dla „ Słoneczek ”
W dniu 5 listopada 2006 roku w Domu Kultury w Liskowie
miała miejsce Powiatowa Inauguracja Roku Kulturalnego Powiatu Kaliskiego. W czasie uroczystości obecni byli min. organizatorzy VII Przeglądu Kultury Wielkopolski. Zespół taneczny
„Słoneczka 1” ze Szkoły Podstawowej w Koźminku w czerwcu
tego roku został laureatem złotego medalu tego przeglądu. W
ubiegłym roku impreza odbywała się w Śremie. Wtedy tancerze nasi również otrzymali najwyższe trofeum. Mają więc na
koncie już dwa złote medale i po raz drugi znacznie przyczynili
się do zwycięstwa powiatu kaliskiego w tym konkursie. Zespół
prowadzi pani Małgorzata Nawrocka. Gratulujemy

Słoneczka ze SP Koźminek. Fot. Archiwum
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W dniu 21 października 2006 roku, w Hali Sportowej w Opatówku odbył się Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Kaliskiego.
Na imprezę przybyło dziewięć drużyn reprezentujących gminy
powiatu kaliskiego, starostwo oraz miasto Kalisz. Gminę Koźminek reprezentował zespół w składzie: Magdalena Trawkowska,
Henryk Trzebiński, Grzegorz Pawlaczyk, Krzysztof Miklas, Sławomir Woźniczak, Andrzej Woźniak, Roman Lesiecki, Krzysztof
Kędzia, Mirosław Mierzwiak i Roman Spławski.
Klasyfikacja końcowa rozgrywek: I miejsce Gmina Lisków, II
miejsce Miasto Kalisz, III miejsce Starostwo Powiatowe w Kaliszu, IV miejsce Gmina Opatówek i V miejsce Gmina Koźminek.
Wójt składa gratulacje i serdeczne podziękowanie sportowcom z naszego zespołu za wzięcie udziału w turnieju, zajęcie
wysokiego V miejsca oraz wspaniałą promocję naszej gminy.

Turniej siatkówki w Opatówku. Fot. Starostwo Powiatowe w Kaliszu
7
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Fundusze Unijne PROW na lata 2007-2013
I. UŁATWIENIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM
Warunki otrzymania pomocy następująco:
- wiek rolnika - nie ukończył 40 roku życia,
- po raz pierwszy rozpoczyna samodzielne prowadzenie
gospodarstwa rolnego,
- posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
- musi być ubezpieczony w KRUS jako rolnik,
- przedłoży plan rozwoju gospodarstwa rolnego,
- będzie prowadził gospodarstwo przez okres co najmniej 5
lat od dnia wypłaty pomocy,
- będzie właścicielem gospodarstwa o powierzchni minimum 11,30 ha użytków rolnych,
- w okresie realizacji planu rozwoju gospodarczego spełni
wymagane standardy w zakresie higieny, ochrony środowiska
i warunków utrzymania zwierząt.
Wysokość pomocy - jednorazowa premia 50 tysięcy złotych.
II. MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH
Pomoc może być udzielona na inwestycje mające na celu
poprawę warunków ekonomicznych lub ochronę środowiska
naturalnego, poprawę higieny produkcji, poprawę warunków
utrzymania zwierząt. Pomoc będzie przyznawana na następujące inwestycje:
- zakup nieruchomości budowę lub remont połączony z
modernizacją budynków lub budowli służących prowadzeniu
działalności rolniczej,
- zakup lub instalację nowych maszyn urządzeń lub narzędzi do produkcji rolnej
- zakładanie i modernizację sadów lub plantacji wieloletnich,
- zakup, instalację lub budowę elementów infrastruktury
technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej,
- zakup komputerów i oprogramowania,
- dostosowanie gospodarstwa rolnego do standardów - płyty obornikowe.
Warunkiem otrzymania pomocy jest:
- posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych,
- w gospodarstwie są lub będą spełnione ( nie później niż
po zakończeniu realizacji inwestycji) minimalne standardy w
zakresie higieny, ochrony środowiska oraz warunków utrzymania zwierząt.
Poziom pomocy będzie wynosił od 40-60% zwrotu kosztów
inwestycji. Maksymalna wysokość pomocy na jedno gospodarstwo nie może przekroczyć 500 tysięcy złotych. Do realizacji programu mogą być przyjęte projekty, których wysokość
kosztów kwalifikowanych będzie wynosiła powyżej 20 tysięcy
złotych.
III. RENTY STRUKTURALNE
Warunki otrzymania renty strukturalnej są następujące:
Wiek rolnika 55 lat, ale nie osiągnął wieku emerytalnego,
nie zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, którą prowadził na własny rachunek w gospodarstwie rolnym przez co najmniej 10 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku wysokość
pomoc. Powierzchnia gospodarstwa musi zajmować minimum
3 ha użytków rolnych.
Warunkiem przyjęcia w całości gruntów przekazywanego
gospodarstwa rolnego przez następcę będzie:
- nie ukończenie 40 roku życia,
- podjęcie się po raz pierwszy prowadzenia gospodarstwa
rolnego,
- posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych,
- przedłożenia planu rozwoju przejmowanego gospodarstwa.
Warunkiem przejęcia gruntów przekazywanego gospodarstwa przez innego producenta będzie:
- bycie producentem rolnym, który nie ukończył 50 roku życia,
- posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych,
- powierzchnia gospodarstwa po powiększeniu musi wynosić 11,30 ha użytków rolnych.
8

Podstawowa wysokość renty strukturalnej będzie wynosić
150% najniższej emerytury i będzie ją można zwiększyć o
100% kwoty najniższej emerytury, jako dodatek na małżonka.
Jednak łączna wysokość wsparcia nie będzie mogła przekroczyć 250% kwoty najniższej emerytury (1500 zł/ gospodarstwo). Pomoc będzie wypłacana nie dłużej niż do osiągnięcia
przez rolnika 65 roku życia.
IV. ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH
Schemat I - zalesianie gruntów rolnych, dotyczy zalesiania
gruntów uprawianych rolniczo.
Pomoc będzie udzielana na:
1) założenie uprawy leśnej, tym założenie plantacji drzew
szybkorosnących,
2) pielęgnacji uprawy leśnej (premia pielęgnacyjna), premia
będzie udzielana przez okres 5 lat z wyłączeniem plantacji
drzew szybkorosnących.
3) utraconego dochodu z tytułu wyłączenia gruntów spod
uprawy rolnej (premia zalesieniowa)
Pomoc będzie wypłacana przez 15 lat od dnia założenia
uprawy leśnej.
Schemat II - zalesianie gruntów nie uprawianych rolniczo,
dotyczy leśnego zagospodarowania opuszczonych gruntów
rolniczych lub innych gruntów dla których zalesianie stanowi racjonalny sposób zagospodarowania ( np. ochrona przed
erozją).
W tym schemacie nie przysługuje premia zalesieniowa.
Warunkiem otrzymania pomocy na zalesienie jest przedstawienie:
- pozytywnej decyzji o przystąpieniu do programu zalesieniowego,
- przestrzeganie warunków i terminów określonych w szczegółowym planie zalesieniowym,
- przedłożenie oświadczenia o wykonaniu zalesienia.
V. RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ.
Celem tego programu jest rozwój pozarolniczych źródeł
dochodów rolnych. Pomoc będzie udzielana zakresie:
1. Agroturystyka.
2 Usługi: budowlane, transportowe, turystyczne, instalacyjne.
3. Przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych.
4. Magazynowanie i przechowywanie towarów.
5. Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzących z własnego gospodarstwa rolnego.
6. Wytwarzanie materiałów energetycznych z biomasy w tym
zagospodarowaniu słomy, odpadów łąkowych, leśnych itp.
7. Rzemiosło i rękodzielnictwo.
Poziom pomocy: maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 100 tysięcy złotych na jedno gospodarstwo na zasadzie refundacji poniesionych kosztów.
VI. UCZESTNICTWO ROLNIKÓW W SYSTEMACH JAKOŚCI ŻYWNOŚCI.
Celem tego programu jest poprawa jakości produkcji i produktów rolnych przeznaczonych do spożycia żywności wysokiej
jakości oraz wsparcie rolników wytwarzających taką żywność.
Pomoc będzie udzielana przez okres 5 lat w formie rocznej
zryczałtowanej płatności, której wysokość została ustalona na
podstawie kosztów stałych wynikających z uczestnictwa rolnika w danym systemie.
1) System Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych
Oznaczeń Geograficznych Gwarantowanych Tradycyjnych
Specjalności – 3.500 zł na rok w kolejnych ratach 3000 złotych
na rok na gospodarstwo.
2) Integrowana produkcja - 1730 złotych na rok na gospodarstwo.
3) Wysokość pomocy dla innych systemów krajowych zostanie ustalona.
VII. PROGRAM ROLNOŚRODOWISKOWY
Celem jest poprawa środowiska przyrodniczego i obszarów
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wiejskich, w szczególności:
- przywracanie lub utrzymanie stanu cennych siedlisk użytkowanych rolniczo,
- promowania zrównoważonego systemu gospodarowania,
- odpowiednie użytkowanie gleb i ochrona wód,
- kształtowanie struktury krajobrazu,
- ochrona lokalnych odmian roślin uprawnych i ras zwierząt
gospodarskich.
Rolnik może otrzymać płatność rolnośrodowiskową w ramach tego programu jeśli:
- jest producentem rolnym,
- jest posiadaczem gospodarstwa o minimum 1 ha użytków
rolnych,
- zobowiązuje się do realizacji programu rolnośrodowiskowego przez okres 5 lat, zgodnie z planem działalności rolnośrodowiskowej,
- zobowiązuje się do przestrzegania minimalnych wymagań
na obszarze całego gospodarstwa,
- zobowiązuje się do przestrzegania wymagań wynikających z poszczególnych pakietów rolnośrodowiskowych,
- zobowiązuje się do prowadzenia rejestru działalności rolnośrodowiskowej.
W ramach programu jest 8 pakietów rolnośrodowiskowwych o wysokości pomocy w poszczególnych pakietach informuje tabela, która jest dostępna w ODR Koźminek. Wysokość
pomocy w poszczególnych pakietach jest zróżnicowana i wynosi od 340 – 2100 zł/ha.
VIII. KORZYSTANIE Z USŁUG DORADCZYCH PRZEZ
ROLNIKÓW I POSIADACZY LASÓW.
Celem tego programu jest dofinansowanie kosztów korzystania przez rolników i posiadaczy lasów z pomocy doradczej.
Katalog usług doradczych będzie obejmował:
- obowiązkowe wymogi gospodarowania, w tym m,in. realizowania zasady wzajemnej zgodności,
- ochronę środowiska,
- zarządzanie gospodarstwem,
- bezpieczeństwo pracy,
- gospodarkę leśną.
Warunkiem otrzymania pomocy jest:
- zawarcie umowy przez rolnika z firmą doradczą,
- uzyskanie płatności bezpośrednich w roku poprzedzającym korzystanie z usług doradczych.
Poziom wsparcia:
- pomoc finansowa ma formę refundacji, części kosztów
usług doradczych maksymalnie do 80 % kosztów,
- kwota pomocy dla jednego rolnika, wyniesie nie więcej
niż równowartość 1500 EURO w okresie wdrażania programu
( 2007-2013).
Każdy mieszkaniec naszej gminy, zainteresowany może
uzyskać szczegółowe informacje w siedzibie Zespołu Doradztwa Rolniczego w Koźminku, ulica Kościuszki 7 (II piętro Urzędu Gminy, pokój nr 36). Serdecznie zapraszamy.
Autor: Cz. Kubicki Kierownik ODR w Koźminku

Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Moskurni
Dnia 13 X 2006 roku nasza szkoła obchodziła Dzień Edukacji Narodowej. Odbyła się uroczysta akademia, na którą zaproszono: Wójta Gminy Koźminek, emerytowanych nauczycieli,
min. byłego dyrektora szkoły pana Eugeniusza Wypyszyńskiego, a także pracowników obsługi.
Wszyscy obecni mieli okazję zobaczyć sparodiowaną wersję dziennika telewizyjnego – informującego o wydarzeniach
szkolnych. Uczennice grające dziennikarki przybliżały widowni
plotkarskie kuluary zaczerpnięte wprost z korytarzy szkolnych
czy sal lekcyjnych - oczywiście podpierając się odpowiednimi
„reportażami”.
Przedstawienie wzbudzało w naszych nauczycielach
szczery śmiech - a to chyba najlepszy prezent, jaki mogą
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podarować uczniowie swoim pedagogom – odrobina humoru
w szkolnej codzienności.
Autor: K. Raźniewska

Dzień Edukacji w Moskurni. Fot. Archiwum

Dzień Seniora w Koźminku

W dniu 8 listopada 2006 roku na sali OSP Koźminek odbyła
się uroczystość Dnia Seniora, zorganizowana wspólnie przez
Urząd Gminy oraz Gminne Koło Emerytów i Rencistów.

Słynne cytaty i znane powiedzenia
„Najlepszymi lekarzami na świecie są: doktor dieta, doktor
spokój i doktor dobry humor” (Jonathan Swift).
„W ramach pomocy krajom słabiej rozwiniętym pieniądze
biednych ludzi z bogatych krajów trafiają do kieszeni bogatych
ludzi w biednych krajach” (Alfred Mozer).
„W pieluchach uczą nas – muzyki, szkoła uczy nas Cycerona, świat uczy różnej gimnastyki, ale rozumu uczy – żona”
(Mikołaj Rodoć).
„Czas ludzki, najcenniejsza z rzeczy, jakie znam, jest pomiatany, kopany, zdewaluowany, leży jak śmiecie na ulicy. A
przecież ceną czasu mierzy się cena godności ludzkiej” Melchior Wańkowicz).
„Chcesz być czymś w życiu, to się ucz, abyś nie zginął
w tłumie. Nauka to potęgi klucz, w tym moc co więcej umie”
(Ignacy Baliński).
„Chcąc być czyimś przyjacielem, trzeba stać się godnym
przyjaźni” (Mikołaj Gogol).
„Bóg powierzył honor Polaków, Bogu go tylko oddam” (Józef Poniatowski).
„Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i
spocząć na laurach – to klęska” (Józef Piłsudski).
„Archeolog to wymarzony mąż, im kobieta starsza, tym bardziej się nią interesuje” (Agatha Christie).
„Zepsuta kobieta należy do tego rodzaju istot, których mężczyźni nigdy nie mają dosyć” (Oscar Wilde).
„Bądź wiernym w przyjaźni, bo przyjaźń to moc, serc ludzkich uczucie najlepsze, gdyś zapadł w noc smutku, rozproszy
ci noc, w życiowych troskach podeprze” (Artur Oppman).

Agroturystyka – szansą dla polskiej wsi

Turystyka wiejska i agroturystyka to nowe pojęcia o których
coraz częściej czytamy i słyszymy w mediach. Turystyka wiejska obejmuje całokształt gospodarki turystycznej na terenach
wiejskich. Jej cechą charakterystyczna jest bliskość natury,
swoboda poruszania się, możliwość osobistego kontaktu z
mieszkańcami wsi i czynnej rekreacji na świeżym powietrzu.
Agroturystyka jest pojęciem węższym, obejmuje pobyt gości
– turystów w celu wypoczynku w gospodarstwie rolnym połączony z zakwaterowaniem, wyżywieniem i spędzeniem czasu
wolnego na łonie natury poprzez wycieczki piesze i rowerowe
do lasu, przejażdżki bryczką, zbieranie owoców i grzybów, ob9
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serwowanie przyrody, a nawet włączanie się w wybrane prace
w gospodarstwie rolnym.
Turystyka jest obecnie jedną z najsilniej rozwijających się
gałęzi gospodarki na świecie. Rozwojowi turystyki w Polsce
sprzyja fakt wejścia Polski do Unii Europejskiej. Dzięki temu
coraz więcej turystów zagranicznych przyjeżdża do naszych
gospodarstw agroturystycznych. Kraj nasz charakteryzuje
zróżnicowane ukształtowanie terenu, stosunkowo wysoka lesistość i dostępność do lasów państwowych oraz czyste środowisko. Wspierającym czynnikiem jest prężnie rozwijające się
rolnictwo ekologiczne i wciąż rosnący popyt na jego produkty.
Rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej, to możliwość pozyskania dodatkowego źródła dochodu przez rolników, skutecznego rozwiązywania problemów bezrobocia wśród mieszkańców wsi a także wykorzystania tzw. „efektu mnożnikowego”
poprzez rozwój usług i działalności komplementarnych (takich
jak handel, transport, lecznictwo itp.).
Prowadzenie działalności turystycznej nie jest dla każdego. Chętni powinni posiadać specyficzne cechy osobowości,
umożliwiające im łatwe i skuteczne komunikowanie się z turystami. Podejmowanie gości w gospodarstwie sprawia, że
mamy z nimi kontakt przez dłuższy czas. Wymaga to od nas
miłego i sympatycznego zachowania bez względu na okoliczności i zmęczenie pracą. Musimy być przygotowani na obcowanie z gośćmi mniej lub bardziej wymagającymi.
Zasada główna – jeżeli uważasz prowadzenie działalności
turystycznej za coś poniżającego lub wysługiwanie się innym
to nie podejmuj się tego zadania. Od zadowolenia klienta z
usługi zależy to czy wróci on do ciebie ponownie, aby nabyć
twój produkt turystyczny, a także czy przekaże on innym pozytywne informacje o twoim gospodarstwie.
Druga ważna zasada do spełnienia to decyzja o prowadzeniu gospodarstwa agroturystycznego musi być wspólną wolą
wszystkich członków rodziny rolnika. Nie może zdarzyć się, że
gospodyni przyjmuje letników, a gospodarz okazuje wszystkim
swoje niezadowolenie. W takim przypadku gości u siebie na
wypoczynek, będziemy mieli tylko raz.
Duży wpływ na podjęcie decyzji o podjęciu działalności
agroturystycznej ma położenie gospodarstwa, najlepiej gdy
nasze gospodarstwo jest odosobnione, w zabudowie otwartej,
z dala od innych gospodarstw. Atutem jest cisza, spokój, duża
odległość od ruchliwych tras samochodowych, bliskość lasu,
duże poczucie swobody wszystkie wymienione cechy wpływają na atrakcyjność gospodarstwa agroturystycznego.
Jeżeli nasze gospodarstwo jest położone w zwartej zabudowie należy przygotować zielone, ukwiecone miejsce do wypoczynku na powietrzu. Łatwiejszy start mają gospodarstwa
wielokierunkowe tzw. tradycyjne, różnorodność produkcji roślinnej i zwierzęcej jest dodatkową atrakcją dla turystów, a
także daje gospodarzowi możliwość sprzedaży świeżych produktów z gospodarstwa.
Gospodarstwo agroturystyczne powinno spełniać wymagania w zakresie ochrony środowiska. Zakwaterowanie musi być
przytulne i kameralne, jest to cecha odróżniająca agroturystykę od turystyki masowej. Oprócz pokoi sypialnych niezbędne
jest przygotowanie pokoju wypoczynkowego, który spełniał będzie kilka funkcji: miejsca spotkań towarzyskich i zabaw, sali
telewizyjnej, miejsca spożywania posiłków, gdy nie ma jadalni.
Dobrze jest jeśli gospodarstwo posiada także: parkingi, garaże, zielony teren do rekreacji (gier sportowych), plac zabaw
dla małych dzieci.
Gospodarstwa agroturystyczne są wolne od podatku dochodowego pod warunkiem, że liczba wynajmowanych pokoi
nie przekracza pięciu.
Agroturystyka jest niewątpliwie szansą rozwoju wsi polskiej. Możliwości jej rozwoju należy upatrywać w charakterze
zagospodarowania kraju, przewadze rolnictwa indywidualnego, czystości środowiska naturalnego, bogactwie walorów
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przyrodniczych i kulturowych, gościnności mieszkańców wsi.
Wykorzystanie tej szansy wymaga jednak wsparcia ze strony władz państwowych i samorządowych, a także inwencji
w dostosowaniu naturalnych walorów i zasobów regionów
do celów tego rodzaju turystyki. Warto zatem przyglądać się
doświadczeniu krajów UE w tym zakresie, skorzystanie z ich
doświadczenia może przynieść wymierne rezultaty. Doświadczenia krajów Europy Zachodniej są możliwe do zastosowania
także w Polsce.
Każdy mieszkaniec naszej gminy, zainteresowany prowadzeniem gospodarstwa agroturystycznego, może uzyskać
szczegółowe informacje w siedzibie Zespołu Doradztwa Rolniczego w Koźminku, ulica Kościuszki 7 (II piętro Urzędu Gminy,
pokój nr 36). Serdecznie zapraszamy.
Autor: Cz. Kubicki Kierownik ODR w Koźminku

W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia
Gdy ustawały wszelkie prace w polu i przyroda zaczynała zasypiać, życie ludzi przenosiło się do domów. Wszyscy
zastygali w oczekiwaniu na święta. Rozpoczynał się okres
zimowego świętowania, który trwał od adwentu do Wielkanocy. Okres poprzedzający Boże Narodzenie w liturgii Kościoła
katolickiego nazywany jest adwentem od łacińskiego adwentus – przyjście. Historia adwentu jest bardzo stara i sięga aż
do V wieku. Początkowo obejmował on sześć niedziel, teraz
tylko cztery. Okres ten wypełniony jest licznymi obrzędami
kościelnymi wzbogaconymi zwyczajami ludowymi – na przykład do dziś na Podlasiu odbywa się odtrąbienie adwentu na
ligawkach. W tym czasie ludzie częściej modlili się, przystępowali do spowiedzi i komunii, a w poniedziałki, środy i piątki
zachowywali post. Starano się także swoim ubiorem i wyglądem domów podkreślać odmienność tego okresu. Od 13
grudnia, czyli od św. Łucji, rozpoczynano świąteczne porządki i przygotowania. Ten dzień uważano za najkrótszy w roku,
za porę graniczną między tym, co było, a tym, co będzie.
Istniało przekonanie, że podczas tej długiej nocy, ludziom i
zwierzętom mogą zaszkodzić guślarze i czarownice. Stąd na
Podhalu okadzano w ten dzień szopy i zwierzęta święconymi
ziołami, dawano też placki z zielem krowom, by czarownice
nie odebrały im mleka. Z tym dniem związany był też zwyczaj
przepowiadania pogody na nadchodzący rok: uważano, że
można ją przewidzieć, obserwując kolejnych 12 dni, które
pozostały do Bożego Narodzenia.
W czasie adwentu nie należało pracować już w polu, wierzono bowiem, że naruszenie uśpionej ziemi grozi jej niepłodnością przez następny rok albo nawet przez kolejnych
siedem lat.
W okresie adwentu w Kościele katolickim odprawiana jest
msza ku czci Najświętszej Maryi Panny, zwana Roratami –
nazwa pochodzi od pierwszych słów hymnu śpiewanego na
rozpoczęcie nabożeństwa: Rorate coeli desuper, czyli Spuśćcie rosę, niebiosa. Pierwsze zapisy o tej mszy pochodzą już
z XIII wieku. Dawniej uczestniczyły w niej przede wszystkim
dzieci i ich matki, najmłodsi przychodzili ze świecami, a na
Śląsku z lampkami przygotowanymi przez ojców.
Na okres adwentu przypadają dwa święta. W dniu 4 grudnia obchodzony jest dzień św. Barbary; orędowniczki dobrej
śmierci a także patronki artylerzystów, górników, flisaków, żeglarzy, budowniczych, architektów i murarzy. Wizerunki św.
Barbary wiszą w domach na Śląsku i Pomorzu a w kopalniach stoją kapliczki tej świętej. Dawniej w tym dniu młodzi
adepci stanu górniczego byli przyjmowani do grona rębaczy.
W dniu 6 grudnia czczono św. Mikołaja; patrona młynarzy,
piekarzy, uczonych, notariuszy, jeńców wojennych, złodziei,
podróżnych, małych chłopców, panien pragnących wyjść za
mąż; mieszkańcy wsi uważali go za opiekuna zarówno pasterzy, jak i wilków. Obdarowywano wtedy dzieci (tylko grzeczne) prezentami. Na Podhalu w tym dniu „zbierali się wszyscy
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pasterze i szli do spowiedzi przynosząc księdzu w ofierze
kury lub gęsi, aby im wilk owiec albo krów nie brał”.
I tak nadchodził niepostrzeżenie niezwykły czas świąt Bożego Narodzenia zwany dawniej Godami, Godnymi lub Godnimi Świętami, Świętymi Wieczorami, Koladką, który rozpoczyna się w wieczór wigilijny (24 grudnia) a kończy w dzień
Trzech Króli (6 stycznia). Obchodzony jest uroczyście od IV
wieku na pamiątkę narodzin Chrystusa w dniu 25 grudnia.
Święta te mają bardzo bogatą obrzędowość wywodzącą się z
pogańskich rytuałów, obyczajów, wierzeń, a nawet zabiegów
magicznych. Powszechnie wierzono, że ich niedopełnienie
może grozić nawet końcem świata.
Autor: E. Wypyszyński

lęckiego, odrestaurowana z inicjatywy obecnych radnych
gminy Koźminek.
Obchody Dnia Patrona zakończyły się złożeniem wieńcy i zapaleniem zniczy na grobie rodziny Mielęckich.
Autor: D. Paruszewska

Agroturystyka Krzyżówki 55e
Telewizor, radio, 4 miejsca sypialne + łóżeczko dla dziecka,
aneks kuchenny z kuchnią elektryczną oraz lodówką. Łazienka (wc, natrysk, umywalka). Telefon stacjonarny z osobnym
numerem.
Tel. 0 62 76 38 303, kom. 0 604 24 20 27, e-mail: slawomirtyszkowski@wp.pl

Krótka statystyka
W okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2006 roku na
terenie gminy Koźminek:
- urodziło się łącznie 64 dzieci, z tego 30 chłopców i 34
dziewczynek,
- zmarło łącznie 70 osób, w tym 40 mężczyzn i 30 kobiet.
Liczba ludności zamieszkałej w gminie:
a) stan na 31 grudnia 2005 roku – 7619 osób,
b) stan na 30 listopada 2006 roku – 7610 osób (w tym
zameldowały się na terenie gminy 63, wymeldowały się 66
osoby, a 62 osoby zameldowały się na pobyt czasowy).
Oprac. J. Nadobna

Sztandar Szkoły Podstawowej w Koźminku. Fot. M. Kaczmarek

30-lecia nadania imienia dr Andrzeja Mielęckiego Szkole Podstawowej w Koźminku
18 października 2006 roku w Koźminku, odbyły się
uroczystości związane z obchodami 30-lecia nadania
Szkole Podstawowej imienia dr Andrzeja Mielęckiego
oraz poświęcenia sztandaru szkoły.
Obchody rozpoczęły się spotkaniem pod tablicą pamiątkową patrona, w Szkole Podstawowej. Podczas uroczystego apelu dyrektor szkoły pani Marianna Chenczke
opowiedziała historię związaną z nadaniem placówce
imienia dr Mielęckiego. Miało to miejsce 4 grudnia 1976
roku, odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonała wtedy
córka doktora pani Irena Temlerowa.. Uczniowie przypomnieli sobie również symbolikę sztandaru swojej szkoły,
a wspominając patrona zaprezentowali swoje wiersze.
Następnie zaproszeni goście, uczniowie i pracownicy
szkoły, udali się do Kościoła Parafialnego, gdzie została
odprawiona jubileuszowa msza święta.
Po mszy świętej, uczniowie przypomnieli postać wielkiego Polaka, który zginął śmiercią męczeńską niosąc
pomoc rannym ofiarom zamieszek na Śląsku. Człowieka wychowanego w duchu patriotyzmu i miłości do ojczyzny, któremu obce były podziały, gdyż niósł pomoc
wszystkim, bez względu na narodowość, przekonania i
wyznanie. W historię życia patrona wpleciona została
legenda napisane przez dzieci, a uzupełnieniem części
artystycznej był film przedstawiający fotografie związane
z rodziną Mielęckich.
Następnie wszyscy udali się na cmentarz w Złotnikach gdzie poświęcona została płyta nagrobna dr MieINFORMATOR KOŹMINECKI

Poświęcenie grobowca dr Mielęckiego. Fot. M. Kaczmarek

Dzieci i młodzież podczas uroczystości na cmentarzu.
Fot. M. Kaczmarek
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Grób bohaterskiego lekarza. Fot. M. Kaczmarek

Uwaga ! Tania odzież!
Stowarzyszenie działające na rzecz społeczności lokalnej
„Tu i Teraz”, zaprasza wszystkich mieszkańców gminy na zakupy odzieży używanej. Odzież jest wyprana i wyprasowana.
BAZAREK jest czynny codziennie od godz. 10.00 – 16.00 w
budynku Klubu AA (na parterze dawne pomieszczenia telekomunikacji), wejście z tyłu od parkingu Urzędu Gminy.
Serdecznie zapraszamy !

Wnętrze kościoła utrzymane jest w stylu barokowym, natomiast prezbiterium nosi cechy stylu gotyckiego. Uwagę przykuwają ostrołukowe drzwi do zakrystii. Ołtarz główny pochodzi
z drugiej połowy XVIII wieku i zawiera obrazy św. Józefa oraz
Chrztu Chrystusa pędzla Józefa Malińskiego z pierwszej połowy XIX wieku. W lewym ołtarzu bocznym znajduje się obraz
Matki Boskiej z XVII wieku w sukience srebrnej, natomiast w
prawym, obraz z wieku XVIII przedstawiający św. Jana Ewangelistę w sukience drewnianej. W prezbiterium znajduje się
obraz św. Rocha z napisem „Koźminek, pestis 1667 rok”. Informuje on o zarazie, która nawiedziła Koźminek w tym czasie.
W latach 1975-80 świątynia otrzymała nowy wystrój: regotyzowano prezbiterium, nawę główną pokryto nową polichromią metodą sgraffito. Przeprowadzono też konserwację
i złocenia ołtarzy bocznych, sprawiono nowe witraże, tabernakulum i umeblowanie. W ostatnich latach uporządkowano
plac przykościelny, ułożono nowe chodniki z kostki brukowej i
podświetlono kościół.
Dziś kościół znacznie zyskał na ostatnich pracach prowadzonych wokół parkingu przy ulicy Mielęckiego. Jadącym od
strony Złotnik jawi się w całej krasie i okazałości.
Autor: E. Wypyszyński

Kościół parafialny w Koźminku
Kościół pod wezwaniem św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Koźminku posiada bogatą historię. Losy jego ściśle
są związane z historią miasteczka. Dziś już trudno ustalić,
kiedy został pobudowany. Możemy jedynie odwołać się do
kroniki parafialnej pisanej ręką ks. Pawła Malińskiego, który
był tu proboszczem w latach 1819-1956, a który tak pisał:
„kościół w Koźminku jeszcze w XIII wieku, albo dawniej jest
wystawiony”.
Jedno ze źródeł historycznych podaje, że katolicki kościół
parafialny został ufundowany przez Bartosza z Wezenborga
około roku 1400. To jemu król Kazimierz Wielki darował Koźminek wraz z Osuchowem, Chodybkami, Nakwasinem i Złotnikami w nagrodę za czyny wojenne.
Gdy Koźminek stał się własnością bogatego rodu wielkopolskiego Ostrorogów, a do Wielkopolski za ich sprawą dotarła
reformacja, kościół ten w 1553 roku Jakub Ostroróg odebrał
katolikom i przyznał Braciom Czeskim. W dwa lata później – w
1555 roku odbył się tu słynny zjazd ewangelików małopolskich
i Braci Czeskich, który zakończył się podpisaniem unii religijnej i połączeniem tych wyznań w jedno – reformowane. W
rękach Braci Czeskich kościół pozostał aż do roku 1607.
Swoje piętno na historii kościoła odcisnęły szczególnie wydarzenia z okresu I wojny światowej, kiedy to przez Koźminek przemaszerowały kolejno oddziały rosyjskie z garnizonu
w Kaliszu i Szczypiornie, a za nimi ludność cywilna uciekająca
w popłochu ze spalonego przez Niemców Kalisza. Żołnierze
rosyjscy zbeszcześcili wtedy kościół wprowadzając do niego
konie. W pierwszych dniach wojny Niemcy na krótko zatrzymali się w okolicy Koźminka, ustawili działa w Nakwasinie, a
Rosjanie w lesie w Chodybkach i na tak zwanej Łysej Górze.
Podczas wymiany ognia najbardziej ucierpiał wtedy kościół,
gdyż jeden z oficerów rosyjskich urządził sobie na wieży punkt
obserwacyjny. Niemcy skierowali wtedy ogień z dział na wieżę
kościoła, która została poważnie uszkodzona. Jeszcze okrutniej obeszła się historia z Koźminkiem w czasie II wojny światowej. Proboszczem był wtedy ks. Jan Bryl, którego Niemcy na
jesieni 1941 roku aresztowali i wraz z innymi księżmi wywieźli
do obozu koncentracyjnego w Dachau.
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